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Atos do Executivo

LEI Nº 4.897, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Denomina “Praça Cláudio Campo Alto”, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominada Praça Cláudio Campo Alto a praça situada entre a Rua �A� e a Rua �C�, no Bairro Campo Alto, neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.898, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Município de Contagem a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – operações de crédito com outorga de garantia e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – operações de crédito até o 
montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), destinadas ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em 
especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até 
a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – e do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem 
a ser estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – como seu mandatário, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber, junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 2º desta Lei, os recursos vincu-
lados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o art. 1º desta Lei.

Parágrafo Único Os poderes mencionados no caput se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:

I – participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei;
II – aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do BDMG referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento;
III – abrir conta bancária vinculada ao contrato de financiamento, no Banco, destinada a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato;
IV – aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos.
Art. 5º Os recursos provenientes das operações de crédito a que se refere esta Lei serão consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos 
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do inciso II, §1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contra-
tos de financiamento a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das opera-
ções de crédito ora autorizadas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.899, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Município de Contagem a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – operações de crédito com outorga de garantia e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – operações de crédito até o 
montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), destinadas ao financiamento de construção, ampliação e/ou reforma de edificações públicas muni-
cipais, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até 
a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – e do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem 
a ser estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – como seu mandatário, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber, junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 2º desta Lei, os recursos vincu-
lados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o art. 1º desta Lei.

Parágrafo Único Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:

I – participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei;
II – aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do BDMG referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento;
III – abrir conta bancária vinculada ao contrato de financiamento, no Banco, destinada a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato;
IV – aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos.
Art. 5º Os recursos provenientes das operações de crédito a que se refere esta Lei serão consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos 
do inciso II, §1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contra-
tos de financiamento a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das opera-
ções de crédito ora autorizadas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.900, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 4.791, de 15 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, junto à CEF, no âmbito das Contrapartidas do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O inciso IV do art. 3º da Lei nº 4.791, de 15 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.3º (...)

(...)

IV - prazo de carência: 09 (nove) meses.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 239, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017
Altera o Decreto nº 151, de 13 de julho de 2017, que “Regulamenta a Lei n° 4.713, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins 
lucrativos como Organizações Sociais e dá outras providências”.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e em conformida-
de com a Lei nº 4.713, de 30 de dezembro de 2014, 

DECRETA:

Art. 1º O §1º do art. 6º do Decreto nº 151, de 13 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

 (...)

§1º O requerimento de que trata este artigo será submetido à avaliação técnica da Secretaria Municipal ou ente da administração indireta responsáveis pela área de 
atuação da Organização Social que:

I - emitirá parecer técnico baseado no cumprimento dos requisitos estabelecido no caput e incisos deste artigo e;
II -  enviará o parecer técnico ao Secretário Municipal ou ao titular do ente da administração indireta para deferimento ou indeferimento do pedido de qualificação da 
Organização Social, no prazo de 10 (dez) dias.”. (NR)

Art. 2º O caput do art. 26 do Decreto nº 151, de 13 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 A Comissão de Avaliação, responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do Contrato de Gestão, emitirá relatório técnico sobre os resultados alcançados 
pelas Organizações Sociais na execução do Contrato de Gestão, bem como sobre a economicidade do desenvolvimento das respectivas atividades, e o encaminhará ao 
Secretário Municipal ou titular do ente da administração indireta responsável e ao órgão deliberativo da entidade, até o último dia do mês subsequente ao encerramen-
to de cada quadrimestre do exercício.”. (NR)

Art. 3º Fica alterado o § 4º do art. 34 do Decreto nº 151, de 13 de julho de 2017, e ficam acrescidos ao referido artigo os §§ 5º a 12, nos seguintes termos:

“Art. 34 (...)

(...)

§4° Na hipótese de haver cessão de servidor para as Organizações Sociais, não será constituído vínculo empregatício do servidor com a entidade contratada pela Admi-
nistração Pública Municipal. 

§5º Os servidores municipais cedidos ficarão submetidos à gerência da Organização Social, respeitadas as normas contidas na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 
2.160/90.

§6º Compete à Organização Social o controle da frequência e da pontualidade dos servidores cedidos, que deverá ser encaminhado ao Departamento de Gestão de 
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Pessoas da Secretaria Municipal de Administração ou do ente da administração indireta responsável até o 5o dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços.

§7º A Organização Social deverá encaminhar proposta de programação das férias do servidor cedido ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de 
Administração ou do ente da administração indireta responsável que ratificará ou não a proposta apresentada.

§8º Para efeito de controle de frequência, deverão ser observadas a jornada de trabalho e a respectiva carga horária a que o servidor estiver submetido, por força da 
legislação específica.

§9º A avaliação de desempenho dos servidores cedidos permanecerá de responsabilidade do Município, sem prejuízo das regras contidas nos arts. 14 e 15 do Decreto 
nº 880, de 21 de fevereiro de 2008.

§10º Compete à Organização Social encaminhar anualmente relatório contendo todas as informações funcionais pormenorizadas de cada servidor cedido ao órgão de 
origem.
 
§11 Compete à autoridade do órgão de origem a aplicação das medidas disciplinares e penalidades cabíveis, após receber relatório circunstanciado dos fatos assinado 
pelo Dirigente da Organização Social ao titular da Pasta de origem do servidor, nos termos do art. 138 e seguintes da lei municipal 2.160/1990.

§12 Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração ou do ente da administração indireta responsável o gerenciamento do 
controle e do arquivamento em prontuário dos documentos resultantes dos atos referentes à cessão, e o cadastramento dos respectivos eventos funcionais nos siste-
mas informatizados de recursos humano, inclusive para efeito de pagamento dos servidores cedidos a ela vinculados.”.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 240, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Decreto nº 654, de 21 de março de 2016 que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gay, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais - Conselho Municipal LGBT.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
Decreto nº 536, de 26 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º A alínea “d” do inciso I do §2º do artigo 1º do Decreto nº 654, de 21 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...)

§2º (...) 

I – (...)

(...)

d) Andrew Carl Diniz Benzaquen; ”. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUZIA MARIA FERREIRA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO N.º 241, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017
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Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 de 
dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.03.1.04.122.0001.2005.33901400.010000 6.000,00

1.04.4.28.843.0003.0007.32902200.010000 95.000,00

1.04.4.28.843.0003.0007.46907100.010000 113.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.010000 50.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.214801 208.718,51

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.214901 244.624,92

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.215101 460.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.44905100.214801 430.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31900400.010200 900.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31901300.010200 1.100.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31911300.010200 1.400.000,00

1.17.1.06.122.0001.2021.33901400.010000 1.500,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 5.000,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903900.212420 14.284,22

1.08.1.04.129.0055.1135.33903900.010000 4.000,00

1.07.3.09.272.0004.2076.31919400.010301 782.000,00

1.04.4.28.843.0003.0007.32902100.010000 308.000,00

TOTAL 6.122.127,65

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.03.1.04.122.0001.2005.33903600.010000 6.000,00

1.08.1.04.129.0055.1135.33903600.010000 4.000,00

1.07.3.09.272.0004.2076.31900100.010301 782.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44909200.010000 50.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.214801 430.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909200.214801 101.718,51

1.13.1.10.304.0056.2334.33901400.214801 7.000,00

1.13.1.10.304.0056.2334.33901400.214901 10.000,00

1.13.1.10.305.0056.2336.33903000.214801 100.000,00

1.13.2.10.122.0045.2042.31901100.010200 3.400.000,00
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1.17.1.06.122.0001.2021.33903900.010000 1.500,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903500.214901 82.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.010000 5.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33909200.214901 152.624,92

1.13.1.10.301.0056.2333.33903500.214801 460.000,00

1.20.1.27.812.0021.2320.44903900.212420 14.284,22

1.04.1.28.062.0003.0001.44909100.010000 516.000,00

TOTAL 6.122.127,65

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro  de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 242, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 
30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.06.1.04.131.0066.2358.33903900.010000 500.000,00

1.19.1.11.122.0001.2023.33903900.010000 290.038,65

1.20.1.27.812.0021.2320.33903900.310040 8.531,29

1.19.1.11.122.0001.2301.33903900.010000 63.600,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903000.310040 12.753,18

1.19.2.11.333.0011.2349.33504300.010000 29.776,99

TOTAL 904.700,11

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.04.1.28.062.0003.0001.44909100.010000 883.415,64

1.20.1.27.812.0008.1019.44905200.310039 14.284,47
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1.20.1.27.812.0008.1019.44905100.310040 7.000,00

TOTAL 904.700,11

 

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,  informamos que no dia 29 de setembro de 2017 (sexta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2017 - Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 9º, § 4º. Os 
dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 010/2017 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 010/2017 – PA 183/2017, tipo Menor Preço, contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução de 
obras de reforma no Prédio Sede da Prefeitura de Contagem/MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) 
do dia 06 (seis) de novembro 2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 06 (seis) de novembro 2017.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 02 (dois) de outubro de 
2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves � Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 
e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Márcia Mendes Siqueira
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.385
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos artigos 12 e 13, da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem), e suas alterações; e conforme o OF.SEAD/DEGP/DIARP/GEAC Nº 725/2017 de 27 de setembro de 2017; 
considerando o Edital de Concurso Público nº 01/2015; considerando, ainda, o resultado classificatório final, expedido pela FUNEC, homologado em 06 de outubro de 
2015; considerando, finalmente, as necessidades reais do setor próprio; NOMEIA para os respectivos cargos de provimento efetivo, a partir de 28 de setembro de 2017, 
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segundo a ordem de classificação, os candidatos habilitados, conforme relacionados a seguir:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI

Nome Classificação

PRISCILA RODRIGUES LIMA 5º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

LUCIENE ALVES BARBOSA 6º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

LUCIANA MARÇAL DE FARIA 7º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

APOLIANA SILVA GOMES 8º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

PEDAGOGO 2 – PED 2

Nome Classificação

LANY PEREIRA DA SILVA 2º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: PORTUGUÊS

Nome Classificação

RAISSA MARIA MACEDO PEREIRA 2º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: MATEMÁTICA

Nome Classificação

LUDMILA IARA ANDRADE SILVA 4º

KATIANE PAULA DE ASSIS 2º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: GEOGRAFIA

Nome Classificação

LUDMILA VIRGINIA PEREIRA GONDIM 2º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: HISTORIA

Nome Classificação

CAMILA BORGES FREITAS 2º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: CIÊNCIAS

Nome Classificação

RENATA BARBOSA FIGUEIRA 2º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: ARTE

Nome Classificação

ANA LUIZA EMERICH MAGALHÃES 2º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: INGLÊS

Nome Classificação

PAULA GOUVEA DE SOUZA 3º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3: INGLÊS

Nome Classificação

GUILHERME DE SOUZA LIMA OLIVEIRA 2º

MARCIO DE OLIVEIRA ROSA 3º

FRANCIANE DA CRUZ COSTA 4º

MARCIA FERREIRA DA SILVA 1º - Lei Municipal nº 4.714 / 2015

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2017.

ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/005/2017
PROCESSADO: R.C. M. – matrícula: 33.819-2
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INTIMAÇÃO

Intima-se o procurador Gilbert Rocha Diniz Torres – OAB/MG 140.311, para ter vista dos documentos juntados às fls. 126/178 dos autos do PAD em referência, pelo 
prazo de 05 dias.
Contagem, 27 de setembro de 2017.

Fabricio de Souza Lopes
Membro de Comissão Disciplinar

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE  COOPERAÇÃO Nº . 032/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI SAPUCAIAS  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE INGRESSOS E TRANSPORTE PARA DESENVOLVIMENTO TRABALHO DE CAMPO  CAIXA ESCOLAR  CEMEI SAPU-
CAIAS (CUSTEIO)  EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 4.099,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA:  33504100  - FONTE: 010100
ASSINADO:   19/09/2017        VIGÊNCIA:    31/12/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 016/2017  -  CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À  ALUGUEL DE ÔNIBUS ESCOLAR DA CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PAR-
CELA DE R$ 770,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   20/09/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 083/2017  -  CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS JÁ LIBERADOS PARA EXECUÇÃO DO MURO CONFORME PLANILHA DE 
CÁLCULO CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 17.824,90.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 12/09/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 099/2017  -  CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL   E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À  SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E AEROFIX PORCELANA DA CAIXA 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 3.980,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   13/09/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 018/2017  -  CAIXA ESCOLAR CEMEI ICAIVERA   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPOS E UMA CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA E ESGOTO CAIXA 
ESCOLAR CEMEI ICAIVERA (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 2.800,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 13/09/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 027/2017  -  CAIXA ESCOLAR PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA   E O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À  ADAPTAÇ~~OES NO PRÉDIO DE FRENTE DA ESCOLA PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA DA ESCOLA 
NO PREDIO DO FUNDO DA CAIXA ESCOLAR PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 2.500,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   25/09/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 253/2017

PROC. Nº 16263/2016-02A de 25/10/2016  
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
ASSUNTO: Imunidade de IPTU e isenção de taxas serviço público
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
DATA DO JULGAMENTO: 25 de setembro de 2017

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – LANÇAMENTO DE IPTU E DE SUAS TAXAS 2016 E RESTITUIÇÃO DE IPTU E DE SUAS TAXAS DE 2014 E 2015 – NECESSIDADE TAMBÉM DE 
RECURSO DE OFÍCIO. Por unanimidade de votos, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conheceu do Recurso Voluntário e deu-lhe provimento, mantendo 
a decisão de primeira instância no tocante à imunidade do IPTU e de suas Taxas 2016, mas corrigindo a omissão da decisão de primeira instância quanto à restituição 
do IPTU e de suas Taxas dos anos de 2014 e 2015, dos imóveis de índices cadastrais 9.419.0999.001 e 9.419.0999.002, pois já era proprietária do imóvel e os mantinha 
para suas finalidades essenciais. Participaram do julgamento presidido, pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de Moura, o Sr. César Augusto de Bar-
ros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 254/2017

PROC. Nº 02.B.01034/2010 de 01/10/2010  
REQUERENTE: MAURO COSTA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Recurso contra lançamento de ISSQN e multas
DATA DO JULGAMENTO: 25 de setembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – LANÇAMENTO DE ISSQN E DE SUAS MULTAS. Por unanimidade de votos, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conhe-
ceu do Recurso Voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância. Nos serviços de instrução e treinamento, o ISSQN pertence ao município 
onde está localizado o estabelecimento do prestador de serviços. Participaram do julgamento presidido, pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de 
Moura, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 255/2017

PROC. Nº 08214/2016-02A
RECORRENTE: Junta e Julgamento Fiscal, de ofício
REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO: Restituição de ITBI   
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 25 de setembro de 2017

ITBI – RECURSO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI – DECISÃO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância 
de procedência do pedido de restituição do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", referente 
ao imóvel de índice cadastral nº 03.021.0377.001, pago pela Caixa Econômica Federal, com fundamento no inciso I do art. 71.O do Código Tributário do Município de 
Contagem. Participaram do julgamento presidido, pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de Moura, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexan-
dre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 256/2017

PROC. Nº 02.B.0747/2011
RECORRENTE: POLLYGOMA LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN 
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 25 de setembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – ITEM 14.05 DA LISTA DE SERVIÇOS – FATO 
GERADOR DO ISSQN – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e 
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confirmou a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do lançamento do ISSQN contido no TNF nº 22.357, série “B” de 07/11/2011, 
por se tratar de operação de industrialização por encomenda sujeita ao ISSQN com previsão no item 14.05 da lista de serviços. Participaram do julgamento, presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de Moura, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 257/2017

PROC. Nº 02.A.01108/2012
RECORRENTE: SEMPRE EDITORA LTDA
ASSUNTO: TFLF – Pedido de Cancelamento
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2017

TFLF – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÁREA DE UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO VOL-
UNTÁRIO – PROVIMENTO – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso 
voluntário, e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, que concluiu pelo deferimento do pedido de cancelamento do valor cobrado a titulo de 
diferença de TFLF do período de 2007 a 2011, por ter a Recorrente demonstrado de forma cabal a real utilização da área do imóvel onde está situada a sede da em-
presa -. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, os Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Cesar Augusto de Barros e Sr. Rogério Silva Lisboa.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 258/2017

PROC. Nº 02447/2016-02A
RECORRENTE: DEMIS DOUGLAS DOS REIS - MEI
OBJETO: Revisão de IPTU/Taxas 2016
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 26 de setembro de 2017

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTOS – ISENÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA – FALTA 
DE INTERESSE – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA SUBSUNÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. 
Por unanimidade,  acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância de inde-
ferimento do pedido por falta de condições, e com ela os lançamentos de IPTU e taxas de serviço para o exercício de 2016. Participaram do julgamento presidido pelo 
Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 259/2017

PROC. Nº 02-B-00234/2011
RECORRENTE: MIB MECÂNICA INDUSTRIAL BUENO
OBJETO: ISSQN. Industrialização por encomenda
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 26 de setembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTOS – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – CONSERTO, CORTE E DOBRA DE CHAPAS E PERFIS – 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE OBJETOS QUAISQUER – OBRIGAÇÕES DE FAZER – NÃO RECOLHIMENTO E RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO –  PEDIDO 
IMprocedente EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Por unanimidade,  acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância de improcedência do pedido, e com ela os lançamentos de ISSQN e multas consignados 
no TNF 21.802, série “b”, de 31 de março de 2011. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra 
de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 260/2017

PROC. Nº  08775/2015-02A
RECORRENTE: JJF, de ofício
REQUERENTE: SEMPEL Painéis Elétricos Ltda
OBJETO: Restituição de IPTU
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DE JULGAMENTO: 12 e 26 de setembro de 2017

IPTU E TAXAS – REEXAME NECESSÁRIO – EXERCÍCIO 2015 – IMÓVEL ALUGADO -–  PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – PEDIDO PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
– CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES – DECISÃO MANTIDA. Processo relatado pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira que, em reexame necessário, manteve a decisão de 
primeira instância de procedência do pedido, devendo ser restituído à requerente o valor indevidamente pago em duplicidade referente ao IPTU do exercício 2015. 
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Decisão por unanimidade, com voto em separado. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra 
de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. 
VOTO SEPARADO: O Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista aos autos e apresentou voto fundamentado em separado, porém convergente com o relator, 
juntando aos autos após diligência, procuração e documentação atualizada do representante da empresa. 

ACÓRDÃO Nº 261/2017

PROCESSO Nº 02.A.05387/2012
REQUERENTE: FERNANDO ANTÔNIO CIMINI DE FARIA E SOUZA RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 26 de setembro de 2017.

TAXAS E MULTA – RECURSO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE 
PRIMEIRA MANTIDA. Por unanimidade de votos, em reexame necessário, votaram pela manutenção da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que que decretou a 
prescrição da cobrança do IPTU, referente aos exercícios de 2001 a 2005, do imóvel de índice cadastral nº 10.720.0946.000, tendo em vista o transcurso do prazo 
quinquenal para a ação de cobrança, conforme art. 46 da Lei 1.611/83. Participaram do julgamento a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 262/2017

PROCESSO Nº 02.A.10016/2015
REQUERENTE: JOSÉ GOMES DA SILVA
RELATOR: ADRIANO CARDOSO
DATA DO JULGAMENTO: 26 de setembro de 2017.

IPTU/TAXAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – DIREITO À RESTITUIÇÃO – ARTIGO 54 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – RESPONSABILIDADE PESSOAL 
PELO IMPOSTO DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, em recurso volun-
tário, votaram pela manutenção da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que indeferiu pedido de restituição dos valores pagos de IPTU referentes ao imóvel de índice 
cadastral nº 08.654.0160.000, uma vez que o devedor do imposto é o proprietário do imóvel e titular do seu domínio pleno e útil, ou o seu possuidor a qualquer título, 
conforme preceitua o artigo 54 do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

Secretaria Municipal 
de Saúde

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o  credor  JOSE INACIO DA 
SILVA, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua Vista Alegre, 108, Bairro Estaleiro, Contagem/MG, pagamento a titulo de indenização por desgaste 
de imóvel , pagamento a titulo de indenização por desgaste de imóvel. Contagem, 28 de setembro de 2017

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$   8.344,74 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e 
quatro centavos), o  credor  GERALDO NATALINO ROCHA, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua Piatã, nº 305, Bairro: São Mateus, Cidade: Con-
tagem/MG, pagamento a titulo de indenização por desgaste de imóvel. Contagem, 28 de setembro de 2017

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 10.941,00 (dez  mil novecentos e quarenta e um reais), o (a) credor (a)  
BENEDITO AGOSTINHO DA SILVEIRA, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua Peru, nº 546 - Bairro Eldorado - Contagem/ MG, pagamento a titulo 
de indenização por desgaste de imóvel, , pagamento a titulo de indenização por desgaste de imóvel e período sem cobertura contratual. Contagem, 28 de setembro de 
2017

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 3.818,21 (três mil oitocentos e dezoito reais e vinte e um centavos, a 
credora   LUZIA PEREIRA DE CARVALHO, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua Vereador Dias Diniz,52, Bairro Linda Vista, Contagem/MG, paga-
mento a titulo de indenização por desgaste de imóvel, , pagamento a titulo de indenização por desgaste de imóvel e período sem cobertura contratual. Contagem, 28 
de setembro de 2017

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), o credor ADAO RAMOS 
DOS SANTOS, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado R Dezessete, nº 98, Bairro Vila Barraginha, Contagem/MG., pagamento a titulo de indenização 
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por desgaste de imóvel, pagamento a titulo de indenização por desgaste de imóvel e período sem cobertura contratual. Contagem, 28 de setembro de 2017

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013/FMS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS E ENELITA 
FERREIRA DA ROCHA EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 051/2013. A presente apostila destina-se, exclusivamente, a correção da Dotação Orçamentária  do 4.º TA do 
Contrato 034/2013, onde se lê nº: onde se lê1113.10.301.0017.2257.339036-14 CR 1010; Fonte de recursos 214801. Leia-se: 1113.1.10.122.0001.2305.339036-14 CR 
759. Fonte 214801. Contagem, 28 de setembro de 2017

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS E O FABRICIO 
VIERIA DOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 075/2015. A presente apostila destina-se, exclusivamente, a correção da Dotação Orçamentária nº: onde se lê: 
“1113.10.301.0017.2147.339036-14CR 1010; Fonte de recursos 214801”, leia-se: 1113.1.122.0001.2305.339036 14 CR 759, fonte do recurso 214801”. Contagem, 28 
de setembro de 2017

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2013/FMS, CELEBRADO ENTRE JOSE FLAVIO VIEIRA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS 
/ FMS E O  EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 087/2013. A presente apostila destina-se, exclusivamente, a alteração de endereço de objeto do Contrato: 103/2013 
celebrado com Jose Flavio Vieira. Onde se lê: “(...) Rua Onze n.º 1081 – Bairro Santa Helena (...). Leia-se: “ (...)Rua Leontino Moreira n.º 1081 - Bairro Santa Helena (...)”. 
Tal alteração se faz necessário, tendo em vista a mudança de nome da rua, conforme documento anexo no processo. 28 de setembro de 2017

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 122/2017 - PAC Nº. 191/2017

OBJETO: Compra de etiqueta para confecção de Cartão Nacional de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339030 16 CR 814 214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ATILAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME,  inscrita no
 CNPJ nº. 23.240.216/0001-20, no valor total de R$  1.931,39 ( Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

Publique – se. 

Contagem, 27 de Setembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA SEMOBS N.008, de 26/09/2017.

Dispõe sobre a criação da Comissão Interna de Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade em decorrência da não observância das disposições legais, e dá 
outras providências.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais contidas na lei Complementar Municipal n. 142, de 
29 de maio de 2013 e nos termos da Lei n. 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e de sumula do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG,

RESOLVE:

Art.1º Criar Comissão Interna de Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade em decorrência da não observância das disposições legais, nos termos da Lei 
n. 4.320/64, Lei n. 8.666/93 e da Súmula 12 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, composta pelos seguintes membros:
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I - Engº Marcio Ademir Alves Santos – Mat. 143167-2, lotado na SEMOBS
II – Engª Marcela Rosa Pires – Mat. 143513-9, lotada na SEMOBS
III- Engª Marli de Oliveira Damas – Mat. 1430846, lotada na SEMOBS.

Art. 2º A Comissão ficará encarregada da análise dos procedimentos e apuração de responsabilidades nos Contratos Administrativos n. 025/2013 e 006/2014, para 
construção da Escola de Ensino Fundamental – SAPUCAIS III e SAPUCAIAS II, respectivamente, Convênio 702274/2010, no município de Contagem/MG.

Art. 3º A Comissão terá 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Portaria, prorrogável por igual período, para realização da referida apuração e emissão de Relatório 
Conclusivo acerca do que foi verificado pelos seus membros.

Art. 4º O Relatório conclusivo emitido pela Comissão deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a adoção das medidas cabíveis.

Registre-se e Publique-se

Contagem, 26 de setembro de 2017.

REINALDO ALVES COSTA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ n 18.715.508/0001-31, 
neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. REINALDO ALVES COSTA NETO, portador da Carteira de Identidade de n. MG 
– 869.735 SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 490.678.506-91, e 

CONSIDERANDO as comunicações eletrônicas (e-mail) requerendo providências da contratada;
CONSIDERANDO as anotações no Diário de Obras, requerendo providências da contratada;
CONSIDERANDO a primeira Notificação Extrajudicial datada de 25/07/2017;
CONSIDERANDO a segunda Notificação Extrajudicial datada de 08/08/2017;
CONSIDERANDO a impossibilidade de prosseguimento diante da ausência de documentos imprescindíveis, acarretando atrasos inconcebíveis para a conclusão da obra;
CONSIDERANDO que o Município possui prazos pactuados com os órgãos gestores (CEF) e Ministério das Cidades;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Edital que deu origem ao certame; especialmente quanto aos prazos a serem observados;
CONSIDERANDO que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”, nos termos do caput do art. 41, 
da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO as cláusulas contratuais descumpridas pela contratada,

decide RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 001/2017, decorrente do Processo Administrativo n. 142/2016 e da Licitação RDC Presencial n. 014/2016, que tem 
como objeto a complementação de obras de 32 unidades habitacionais no Bairro Maria da Conceição – Meta 2 – no Município de Contagem/MG (Etapa 3),  em face da 
CONTRUTORA ANFAB LTDA. inscrita no CNPJ sob o n. 05.477.018/0001-00, representada pelo Sr. BRUNO MARTINS MIRANDA, inscrito no CPF sob o n. 079.189.966-74 e 
Carteira de Identidade n.  14.860.756, SSP/MG, em conformidade com o disposto no artigo 78, incisos I, II, III, VII, da Lei Federal n. 8.666/93, observadas suas cláusulas 
e condições.  

Publique-se, registre-se e intime-se.

Contagem, 28 de setembro de 2017

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ n 18.715.508/0001-31, 
neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. REINALDO ALVES COSTA NETO, portador da Carteira de Identidade de n. MG 
– 869.735 SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 490.678.506-91, e 

CONSIDERANDO a Notificação Extrajudicial expedida em 18/09/2017 e recebida em 21/09/2017; 
CONSIDERANDO a Contra Notificação Extrajudicial apresentada;
CONSIDERANDO a impossibilidade de emissão da Ordem de Serviços diante da ausência de documentos imprescindíveis, acarretando atrasos inconcebíveis para o início 
e conclusão da obra;
CONSIDERANDO que o Município possui prazos pactuados com o órgão gestor (FNDE);
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Edital que deu origem ao certame; especialmente quanto aos prazos a serem observados;
CONSIDERANDO que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”, nos termos do caput do art. 41, 
da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO as cláusulas contratuais descumpridas pela contratada,

decide RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 008/2017, decorrente do Processo Administrativo n. 139/2016 e da Licitação RDC Presencial n. 008/2016, que 
tem como objeto a construção do Centro Municipal de Educação Infantil  - CEMEI Colonial, no Município de Contagem/MG, em face da CONTRUTORA ANFAB LTDA. 
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inscrita no CNPJ sob o n. 05.477.018/0001-00, representada pelo Sr. BRUNO MARTINS MIRANDA,  inscrito no CPF sob o n. 079.189.966-74 e Carteira de Identidade n.  
14.860.756, SSP/MG, em conformidade com o disposto no artigo 78, inciso I da Lei Federal n. 8.666/93, observadas suas cláusulas e condições.  

Publique-se, registre-se e intime-se.

Contagem, 28 de setembro de 2017

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ n 18.715.508/0001-31, 
neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. REINALDO ALVES COSTA NETO, portador da Carteira de Identidade de n. MG 
– 869.735 SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 490.678.506-91, e 

CONSIDERANDO a Notificação Extrajudicial expedida em 18/09/2017 e recebida em 21/09/2017; 
CONSIDERANDO a Contra Notificação Extrajudicial apresentada;
CONSIDERANDO a impossibilidade de emissão da Ordem de Serviços diante da ausência de documentos imprescindíveis, acarretando atrasos inconcebíveis para o início 
e conclusão da obra;
CONSIDERANDO que o Município possui prazos pactuados com o órgão gestor (FNDE);
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Edital que deu origem ao certame; especialmente quanto aos prazos a serem observados;
CONSIDERANDO que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”, nos termos do caput do art. 41, 
da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO as cláusulas contratuais descumpridas pela contratada,

decide RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 045/2016, decorrente do Processo Administrativo n. 136/2016 e da Licitação RDC Presencial n. 006/2016, que 
tem como objeto a construção do Centro Municipal de Educação Infantil  - CEMEI Alvorada, no Município de Contagem/MG,  em face da CONTRUTORA ANFAB LTDA. 
inscrita no CNPJ sob o n. 05.477.018/0001-00, representada pelo Sr. BRUNO MARTINS MIRANDA,  inscrito no CPF sob o n. 079.189.966-74 e Carteira de Identidade n.  
14.860.756, SSP/MG, em conformidade com o disposto no artigo 78, inciso I da Lei Federal n. 8.666/93, observadas suas cláusulas e condições.  

Publique-se, registre-se e intime-se.

Contagem, 28 de setembro de 2017

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ n 18.715.508/0001-31, 
neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. REINALDO ALVES COSTA NETO, portador da Carteira de Identidade de n. MG 
– 869.735 SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 490.678.506-91, e 

CONSIDERANDO a Notificação Extrajudicial expedida em 18/09/2017 e recebida em 21/09/2017; 
CONSIDERANDO a Contra Notificação Extrajudicial apresentada;
CONSIDERANDO a impossibilidade de emissão da Ordem de Serviços diante da ausência de documentos imprescindíveis, acarretando atrasos inconcebíveis para o início 
e conclusão da obra;
CONSIDERANDO que o Município possui prazos pactuados com o órgão gestor (FNDE);
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Edital que deu origem ao certame; especialmente quanto aos prazos a serem observados;
CONSIDERANDO que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”, nos termos do caput do art. 41, 
da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO as cláusulas contratuais descumpridas pela contratada,

decide RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 046/2016, decorrente do Processo Administrativo n. 142/2016 e da Licitação RDC Presencial n. 011/2016, que tem 
como objeto a construção do Centro Municipal de Educação Infantil  - CEMEI Vale das Orquídeas, no Município de Contagem/MG,  em face da CONTRUTORA ANFAB 
LTDA. inscrita no CNPJ sob o n. 05.477.018/0001-00, representada pelo Sr. BRUNO MARTINS MIRANDA,  inscrito no CPF sob o n. 079.189.966-74 e Carteira de Identida-
de n.  14.860.756, SSP/MG, em conformidade com o disposto no artigo 78, inciso I da Lei Federal n. 8.666/93, observadas suas cláusulas e condições.  

Publique-se, registre-se e intime-se.

Contagem, 28 de setembro de 2017

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM

RESOLUÇÃO CONJUNTA CMDCAC E CMASC Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017. 

Dispõe sobre a aprovação das ações previstas no âmbito da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social no Plano de Trabalho das ações 
estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC e o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTA-
GEM – CMASC, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, pela Lei Municipal nº 3.967, de 18 de novembro de 
2005, pela Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e pela Lei nº 4.507, de 29 de dezembreo de 2011,

CONSIDERANDO a decisão da Plenária do CMASC do dia 29 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO a decisão da Plenária do CMDCAC do dia 19 de abril de 2017;

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Consitucional nº 65, de 2010, estabelece que é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, avança ao eleger a criança e o adolescente com prioridade absoluta através da Proteção Integral, precon-
izada nos seus primeiros artigos;

CONSIDERANDO que os artigos 60 a 69 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, determinam regras para o adolescente trabalhador, e que o artigo 60 é claro ao explici-
tar que “é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz”; 

CONSIDERANDO que o artigo 32 do Decreto Presidencial nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, reconhece “ o direito da criança de estar protegida contra a explo-
ração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu 
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social”;

CONSIDERANDO que a Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT nº 182, de 17 de junho de 1999, dispõe sobre a proibição das piores formas de 
trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação no Brasil, aprovada mediante o Decreto nº 178 de 14 de dezembro de 1999 (Congresso Nacional) e promulgada 
pelo Decreto nº 3.597 de 12 de setembro de 2000 (Presidência da República). “Estabelece medidas imediatas e eficazes para abolir as piores formas de trabalho infantil 
abrangendo quatro categorias: todas as formas de escravidão ou práticas análogas de trabalho escravo; utilização procura e oferta de criança para fins de prostituição 
ou material pornográfico; utilização procura e oferta de criança para atividades ilícitas abrangendo tráfico de drogas conforme definidos em tratados internacionais; 
trabalhos que pela natureza ou circunstâncias prejudiquem a saúde e a segurança da criança. Esta convenção estabelece que os países signatários devem elaborar uma 
lista constando a descrição dos trabalhos prejudiciais a saúde da criança e do adolescente. 

CONSIDERANDO que a lista TIP, sancionada mediante Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, caracteriza as piores formas de trabalho infantil, e descreve os trabal-
hos prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade de crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO  que a Portaria nº 666, de 28 de dezembro de 2005, dispõe sobre a integração dos programas PETI e Bolsa Família e sobre a inclusão das famílias no 
Cadastro Único para programas sociais do governo federal;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 458, de 04 de outubro de 2001, elaborada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, estabelece diretrizes e normas para o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de 2011, estabelece metas para erradicar 
as piores formas de trabalho infantil até 2015 e em sua totalidade até 2020;

CONSIDERANDO que o art. 23, § 2º, I, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, estebelece que na organização dos serviços da assistência serão criados programas 
de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social;

CONSIDERANDO que o art. 24-C, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,  institui o PETI, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência 
Social, que, no âmbito do SUAS, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que 
se encontrem em situação de trabalho; 

CONSIDERANDO que a Instrução Operacional nº 01, de 05 de agosto de 2014, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome através da Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social – SNAS/MDS, orienta Estados, Municípios e o Distrito Federal sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
– SCFV no que diz respeito à integração dos pisos de cofinanciamento e sua interface com o redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 

CONSIDERANDO  que a Instrução Operacional nº 02, de 17 de outubro de 2014, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome através da Secretaria 
Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS, dispõe sobre procedimentos para adequação do funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, de 
acordo com a Resolução nº 21, de 05 de dezembro de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite – CIT; 
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RESOLVEM:

Art. 1º . Aprovar as ações previstas no âmbito da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social no Plano de Trabalho das ações estratégicas 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Contagem, 13 de setembro de 2017.

Wellington Soares Martins
Presidente CMDCAC

Giovanni Alexandre da Silva
Presidente CMASC 

Transcon

Portaria TransCon nº. 51, de 25 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial de Licitação responsável pela Carta Convite nº 01/2017, Processo Administrativo n° 029/2017, 
e dá outras providências. 

O Presidente da TransCon, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06,

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão Especial de Licitação, responsável pela Carta Convite nº 001/2017, de Processo Administrativo nº 029/2017, a ser realizada 
pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Contagem/MG, os seguintes servidores:
I – Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Mat. 42236-3;
II – Flávio de Lima Resende – Mat. 10150-5;
III – Renato Wender dos Reis - Mat. 10029-7.
Parágrafo Único. A Comissão Especial de Licitação será presidida pela servidora Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira.
Art.2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantes com as de seus respectivos cargos.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 28 de setembro de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 52, de 25 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para obra de mobilidade 
urbana no Município de Contagem, e dá outras providências. 

O Presidente da TransCon, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06 e art. 34 da Lei 12.462/2011,

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão Especial do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, os seguintes servidores:
I – Leonardo Gonçalves Reis – Mat. 20016-6;
II – Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Mat. 42236-3;
III – Wíssila de Freitas Deoti Batista – Mat. 20021-2.
§ 1º A Comissão Especial será presidida pelo servidor Leonardo Gonçalves Reis.
§ 2º A Comissão será responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para execução das obras de implantação do Lote 05 do Programa Pró-Transporte 
composto pelo Terminal de Integração Ressaca na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, na altura do Parque Sarandi, no Município de Contagem. 
Art.2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantes com as de seus respectivos cargos.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 28 de setembro de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem0
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Câmara Municipal

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 18.561.209/0001-90, situada na Praça São Gonçalo, nº 18 – Centro – Conta-
gem-MG, CEP: 32017-170, neste ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho, CONCEDENTE do estágio não obrigatório praticado 
pelo (a) estagiário (a) Leiliane Fernanda de Freitas Santos, aluno (a) da Faculdade Una de Betim no curso superior de Direito, nos termos do Termo Aditivo de Prorroga-
ção de Estágio firmado em 01 de abril de 2017, expõe o que se segue:

A CONCEDENTE comunica a rescisão do Estágio em razão de falta de aproveitamento ou aptidão para a realização das tarefas.
O desligamento se dará a partir de 31 de agosto de 2017.

Contagem, 28 de agosto de 2017.

Daniel Flávio de Moura Carvalho -
Presidente-

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM N°001/2017

Dá nova redação ao §5° do inciso III, do artigo 117 e acrescenta o §7° ao mesmo dispositivo da Lei Orgânica de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista no inciso I, do artigo 74, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de 
março de 1990, apresenta a seguinte proposta de Emenda à Lei Orgânica:

Art. 1° - Fica alterado o parágrafo 5° do inciso III, do artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Contagem, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.117 (...)
III – (...)

§5°- Os recursos consignados na reserva parlamentar serão destinados, obrigatoriamente, nas áreas de desenvolvimento social, saúde, educação, cultura, esportes, meio 
ambiente, lazer, habitação, infraestrutura e obras.

Art. 2° - Fica acrescido o parágrafo 7° ao inciso III, do artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Contagem, com a seguinte redação:

“Art. 117 (...)
III – (...)

§7°- Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação 
serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto na Lei 13.019, de 31 de julho de 
2014.”

Art. 3°- Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1° de Janeiro, em Contagem, aos 21 de setembro de 2017.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda à Lei Orgânica do Município de Contagem tem por objetivo adequar a redação do §5°, do inciso III, do artigo 117, bem como acrescer o §7° ao 
mesmo dispositivo da Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014.

Alexandre Alves Teodoro de Souza “ Xexeu”

Alexsander Chiodi da Silva “Alex Chiodi”

Arnaldo de Oliveira 

Cláudio Santos Fontes “Capitão Fontes”

Daniel Flávio de Moura Carvalho “Daniel Carvalho”

Daniel Pereira Fonseca Silva “Daniel do Irineu”
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Eliel Márcio do Carmo “Léo Motta”

Gil Antônio Diniz “Teteco”

Glória de Fátima Lopes Pena “Glória da Aposentadoria”

Ivayr Nunes Soalheiro “Ivayr Soalheiro”

Jerson Braga Maia “Caxicó”

João Bosco Câncio “João Bosco New Texas”

José Carlos Carneiro Gomes

Marcos Vinícius Rangel Faria “Vinícius Faria”

Rogério Braz de Almeida “Rogério Marreco”

Silvia da Cruz Messias “Silvinha Dudu”

Wellington Moreira Lamy “Dr. Wellington Ortopedista”

Ata da 30º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete.  Aos vinte e seis dias do mês de setembro, realizou-se, neste Legislativo, 
no Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador Daniel Pereira Fonseca Silva 
(Daniel do Irineu)   fez a leitura do Capítulo 8,  Versículos 19 a 21, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da 
reunião anterior.  Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Prosseguindo, foram 
lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 001/2017 
– “Dá nova redação ao Parágrafo 5º do Inciso III, do artigo 117 e acrescenta o parágrafo 7º ao mesmo dispositivo da Lei Orgânica do Município de Contagem”, de 
autoria de vários vereadores; Projeto de Resolução nº 032/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Sérgio Henrique Freire”, de autoria 
do vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta); Projeto de Resolução nº 033/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor João Mendes de 
Freitas”, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Projeto de Lei nº 072/2017 – “ Institui a gratuidade no Sistema de Transporte Público coletivo do 
Município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da vereadora Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da Aposentadoria); Projeto de Lei nº 073/2017 
– “Dispõe sobre o Programa de Incentivo a Implantação de Instrumentos de Sustentabilidade Ambiental no Município de Contagem”, de autoria do vereador Presidente 
Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Lei nº 074/2017 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas 
das licitações presenciais, no âmbito do Município de Contagem, e dá outras providências, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Projeto 
de Lei nº 075/2017 – “Institui o Dia do Cuidador das Nascentes no Município de Contagem”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura de Carvalho; 
Projeto de Lei nº 076/2017 – que “Altera a denominação do logradouro público Rua 14, para a Rua Maria Suzana Camargos Nogueira, situada no bairro Bela Vista, e dá 
outras providências, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho. Logo após, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos 
nºs 1038 a 1069/2017; Indicações nºs 1294 a 1355/2017; Moções nºs 118 a 120/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: 
Requerimento nº 1054/2017 – “Solicito o passe livre para portadores de doenças crônicas, tratamento fora do domicilio, hanseníase, câncer, doença renal, AIDS, 
tuberculose, dentre outras”, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Requerimento nº 1055/2017 – “Substituição das 
manilhas do córrego da Rua Cinco, Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu); Requerimento nº 
1056/2017 – “Implantação de Eco Ponto, na Rua Cinco, bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha 
Dudu); Requerimento nº 1057/2017 - “Remoção de entulhos e lixos da Rua Cinco, Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Silvia da 
Cruz Messias (Silvinha Dudu); Requerimento nº 1058/2017 – “Limpeza do córrego da Rua Cinco, Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da 
vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu); Requerimento nº 1059/2017 – “Substituição das grelhas e desentupimento do bueiro da Rua Cinco, próximo ao 
córrego do Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu); Requerimento nº 1060/2017 – “Limpeza 
do córrego da Rua Dama da Noite nas mediações do nº 118, Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha 
Dudu); Requerimento nº 1062/2017 – “Pavimentação asfáltica da Rua Girassol, Bairro Senhora da Conceição,  e da Rua Cinco, Bairro Chácaras Novo Horizonte, neste 
município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu). Na sequência, a vereadora Silvinha discorreu sobre os seus requerimentos destacados. 
Silvinha,  através de um “data show”,  mostrou a situação precária desses bairros que, segundo ela, necessitam de obras com urgência. Silvinha comentou sobre um 
enorme buraco lá existente, onde teria caído uma criança. Preocupada com a proximidade do período das chuvas, essa vereadora sugeriu que se forme uma comissão 
para reunir com o secretário municipal de obras, a fim de discutirem uma solução para esse bairro. Logo após,  foi colocado em votação, o Requerimento S/Nº /2017, 
de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu), que solicita a retirada de pauta, da 30ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nºs 014, 015 e 017/2017, 
de autoria do Poder Executivo. Procedida a votação eletrônica, foi rejeitado o referido requerimento, obtendo o seguinte resultado: 5 (cinco) votos pela aprovação do 
requerimento, e 14 (quatorze) votos pela rejeição do requerimento. Tendo sido rejeitado, foi encaminhado o referido requerimento ao arquivo. Em seguida,  foi 
executado o hino da cidade de Contagem. Na sequência, atendendo à solicitação do vereador Alex Chiodi e outros Edis, a pauta foi invertida a fim de que as senhoras 
Cleuzimar Tristão Damas Mendes, Sônia Almeida de Barros e Elizângela Helena de Almeida discorressem sobre os feirantes do bairro Eldorado. Essas senhoras 
solicitaram  a não realização da licitação, a continuação da feira aos domingos,  uma melhor flexibilização dos horários, das negociações e mais transparência das 
ações. Acrescentaram, ainda, a necessidade de segurança e a presença da Transcon no local da feira. Aparteando, os vereadores José Antônio, João Bosco (New Texas), 
Alex Chiodi, Ivayr Soalheiro, Arnaldo de Oliveira,  Léo Motta e Daniel Carvalho discurssaram manifestando apoio a esses feirantes.  O vereador Alex Chiodi sugeriu que 
se houver licitação, que cada trabalhador entre com um determinado número de pontos pelos anos trabalhados na feira. Passando à discussão e votação de projetos, 
foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica,  os Projetos de Resolução, a saber: Projeto de Resolução nº 030/2017 – 
que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem à servidora pública Sandra de Souza Lobato”, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro); 
Projeto de Resolução nº 031/2017, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Levi de Sousa Sampaio, Comandante Geral da Guarda Civil de 
Contagem”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho.  Na sequência, foi colocado em votação, no Parecer, o Projeto de Lei nº 014/2017, de 
autoria do Poder Executivo. Por questão de ordem, o vereador Daniel Pereira (do Irineu)  solicitou a palavra e, citando os artigos 116, 160 e 123, nos seus incisos e 
alíneas  do Regimento Interno desta Casa, protestou dizendo que houve vício de tramitação pelo descumprimento desse Regimento Interno. Como Vice-Presidente da 
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Comissão de Legislação e Justiça, Daniel (do Irineu) ainda protestou por não ter sido convocado para a reunião de comissão, nem tampouco para uma reunião 
extraordinária para a discussão dos projetos em pauta de nºs 015, 016 e 017, de autoria do Poder Executivo. O presidente desta Casa,  Daniel Carvalho lembrou ao 
colega Daniel (do Irineu) que ele também teria assinado projetos sem haver reunião de comissão. Em resposta, o vereador Daniel (do Irineu) disse que somente assinou 
quando não havia essas reuniões.  Após um longo debate a respeito, o procurador desta Casa prestou todos os esclarecimentos a respeito da urgência e do prazo para 
a votação desses projetos. Aparteando, o vereador Vinicius Faria solicitou que essas reuniões de comissão sejam realizadas no plenário desta Casa, com mais  transpar-
ência e com todas as tramitações legais. A pedido do presidente Daniel Carvalho, o Diretor Legislativo Luiz Otávio, em resposta ao questionamento do vereador Daniel 
(do Irineu) disse que os vereadores seriam livres e que não houve coação para a assinatura do parecer. Afirmou que não houve vício de iniciativa, uma vez que   só há 
ilegalidade quando o ato é viciado.  Prosseguindo nas votações, foi votado e aprovado, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 014/2017, que “Autoriza o 
Município de Contagem a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia, e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo, obtendo o seguinte resultado:  14(quatorze) votos pela aprovação, 3 (três) votos pela rejeição e 2(dois) votos pela 
abstenção. Em seguida, foi votado e aprovado, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 015/2017, que “Autoriza o Município de Contagem a contratar com 
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações e crédito com outorga de garantia, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo, 
obtendo o seguinte resultado: Parecer: 14 (quatorze) votos pela aprovação, 1 (um) voto pela rejeição e 4 (quatro) votos pela abstenção. Primeiro Turno: 14 (quatorze) 
votos pela aprovação, 3 (três) votos pela rejeição e 2 (dois) votos pela abstenção. Foi, ainda, votado e aprovado, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 
017/2017, que “Altera a Lei nº 4.791, de 15 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, junto à CEF – Caixa Econômica 
Federal, no âmbito das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento”, de autoria do Poder Executivo, obtendo o seguinte resultado: Parecer: 15 (quinze) 
votos pela aprovação, 1 (um) voto pela rejeição e 3 (três) votos pela abstenção. Primeiro Turno: 14 (quatorze)  votos pela aprovação e 5 (cinco) votos pela abstenção. 
Nesse instante, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou a palavra e, após  saudar o pessoal do Movimento Libertas, presentes nas galerias, voltou a dizer que sempre foi 
contrário à cobrança do IPTU em Contagem. Na oportunidade, Arnaldo falou do momento de vigília que o Libertas  realizará, hoje, na porta de sua casa. Explicando 
que possui vizinhos já idosos e alguns deles doentes, Arnaldo solicitou cuidado e atenção nessas manifestações. Na sequência, o vereador Alex Chiodi solicitou ao líder 
de governo, que convide a equipe de governo para prestar esclarecimentos a respeito desse projetos que libera empréstimo com valores vultosos.O vereador Léo Motta 
disse que são necessários esses esclarecimentos,entretanto, disse que com certeza esse projeto não comprometerá a saúde financeira da cidade. 
No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel (do Irineu)  discorreu sobre a sua posição como parlamentar nesta Casa. Salientou que foi eleito 
majoritariamente pela região sudoeste, entretanto, disse que sempre defendeu a representação setorial voltado para a juventude, nas áreas de esporte, lazer, cultura,  
educação e meio ambiente.  Enfatizou a importância e a proteção do meio ambiente, como por exemplo na defesa de causas como o Parque Fernão Dias e  a Várzea 
das Flores. Quanto ao setor industrial,  Daniel do Irineu lamentou que cada vez mais as indústrias têm deixado o nosso município, apesar de Contagem ter uma ótima 
localização.  Observou a necessidade de que o município faça algo para o retorno dessas indústrias em Contagem,  para a geração de  empregos e renda. Esse vereador 
ainda disse acreditar na forma de fazer política com a verdade, transparência e trabalho, deixando claro as suas convicções e posições de independência na atuação 
como parlamentar.   Por fim, o vereador João Bosco (New Texas) informou que, amanhã, dia 27 de setembro, às 9:00 horas, uma equipe de governo  estará presente 
na sala da presidência, a fim de esclarecer a respeito desses projetos de empréstimos. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 4ª Reunião Extraordinária, prevista para 
o dia 28 de setembro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu,digo, constatou-se a ausência do 
vereador Jair Rodrigues da Costa que solicitou verificação de quorum para se retirar. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para con-
star, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.
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